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 جزء االستماع

 النموذج السادس

 أوالً / الصٌدلٌة 

 وحده عندها ألم بأسنانها وتبً دواء وأنها ماتقدر تنام من شدة االلم 

 ( ؟prescription) وصفةهل عندك ( :Apharmacist) الصٌدلً وقالها

 وموعدي مع الدكتور  متأخر جداً . قالت : ال

 أٌن حدثت المحادثة ؟ (1

Pharmacy  الصٌدلٌة 

 ماذا طلبت ؟ (2

Prescription  وصفة 

 ماهو نوع االلم ؟ (3

Tootache . الم أسنان 

 

 ثانٌاً/ محادثة المدٌر والسكرتٌر حول غرفة االجتماع .

 المحادثة بٌن مٌن ومٌن ؟ (1

Director or manager) and secretary المدٌر والسكرتٌر ) 

 ؟ Bلماذا اختار الغرفة  (2

The biggest . النها كبٌره 

 لماذا طلب منه ٌحجز غرفه أو لماذا أقام االجتماع ؟ (3

To discuss makes report . ) ٌناقشون عمل الروبوت ( 
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 ثالثاً / محادثة عن واحد ٌسأل شخص آخر عن كلٌة معٌنة

 أٌن المحادثة ؟ (1

In or at the university  

 أٌن انتقلت الكلٌة ؟ (2

The building is moved . انتقل لمكان آخر 

 من الذي ٌسأل طالب جدٌد أو زائر ؟ (3

 سؤال َالص ٚحراج إلجاتح أكٛذج  

 رابعاً / محادثة الكوٌتٌة اللً بتسافر لبنان 

 ماهً جنسٌتها ؟ (1

 كوٌتٌة .

 وٌن كانت راٌحة ؟ (2

 لبنان .

 محادثة قصٌرة جداً فً مطعم النادل ٌسأل العمٌل تبغى تطلب ؟خامساً / 

 ٌقول ال أبً الحساب .

 أٌن كانت المحادثة ؟ (1

   restaurant  فً المطعم

 ضخص يرصم عهٗ يكرة سٛاحح ٚحجض سحهح سادساً /

 لانٓى : أتٙ أسافش نُذٌ لانٕ نّ : يرٗ انٕلد انهٙ ذفضم ؟

 لال : انثالثاء انمادو 

 ٔنًا تحثٕا نّ عٍ يماعذ ياحصهٕا اال يٍ االستعاء انٗ االحذ ٔاخراس االستعاء

 أ رْاب ٔعٕدج ؟ one wayتعذٍٚ سأنرّ ذثٙ 

 اخراس رْاب ٔعٕدج .

 يرٗ انٕٛو انهٙ فضم ٚسافش فّٛ ؟ (1

Tuesday انثالثاء 

 حجض سحهرّ فٙ أ٘ ٕٚو ؟ (2

Wednesday   االستعاء 

 يإَع انرزكشج ؟ (3

Round – trip ticket رْاب ٔعٕدج 
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 ساتعاً / يحادثح تذس انًطٕٓسج : طهة يُّ صاحثّ ٚساعذِ فٙ حًم انطُظ أٔ االكٛاط

 ٔسد عهّٛ تذس : تإعرمادن كى ٚذ نٙ ؟

 يارا ٚمصذ تذس ؟ أٔ يارا فًٓد يٍ سدِ ؟ (1

He can’t take the suitcase . 

 

 ثايُاً / يحادثح انرمشٚش االخثاس٘ حٕل انسفش 

 ؟ 1991انًسافشٌٔ فٙ سُح كى أَفك  (1

3.2 trillion dollars  

 ؟ 2111( كى أَفك انًسافشٌٔ فٙ سُح 2

.2 trillion dollars4  

 (ياْٙ انذٔنح االكثش ضٓشج ؟ أٔ يٍ أكثش دٔنح ٚسافشٌٔ نٓا ؟3

 فشَسا انًشذثح االكثش ضٓشج .

 كى ٚثهغ عذد انًسافشٌٔ أليشٚكا ؟ (4

 يهٌٕٛ ضخص . 46.3  1996صاسْا سُّ 

 يهٌٕٛ ضخص  42.3(   3ذأذٙ أسثاَٛا فٙ انًشذثح )

 (4ذأذٙ اٚطانٛا ٔتشٚطاَٛا فٙ انًشذثح )

 ( 5ذأذٙ انصٍٛ فٙ انًشذثح )

 

 ذاسعاً /يحادثح ٔاحذ فٙ انًطاس أٔ فٙ يحطح انمطاس 

 يارا كاٌ ٚشٚذ أٌ ٚطرش٘ ؟ (1

 Ticketذزكشج 

 يارا سٛفعم نًٍ ذجٙ انشحهح ؟ (2

 تٛأكم سُذٔذص .

 

 عاضشاً / يحادثح انًشأج انهٙ عًهد اعالٌ 

 أٍٚ يكاٌ االعالٌ ؟ (1

 عهٗ انٕٛذٕٛب .

 يإْ أٔل ضٙء ضشحرّ ؟ (2

Samsung 6s edge  . 
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 انحاد٘ عطش / يحادثح أسًاء انهٙ ذثٙ ذسرعٛش كراب صاحثرٓا

 عطاٌ فاذٓا دسط ٔصذٚمرٓا ركشذٓا تانًاضٙ االنٛى حٛث أَٓا َسٛد

 انصغٛش لطع يٍ كراتٓا .كراتٓا تانثٛد ٔٔنذ اخْٕا 

 نًارا اسرعاسخ انكراب ؟ (1

 ألٌ كراتٓا غٛش يكرًم .

 نًارا خشتد انٕسق ؟ (2

 الٌ ٔنذ اخْٕا انصغٛش أعذيٓا 

 

انثاَٙ عطش / أسٖٔ كاَد ذسٕ٘ دفرش ركشٚاخ ٔأذٕلع كاَد ذسٕ٘ ذعذٚم  

 نهصٕس ٔٚسأنٓا ٔاحذ ٔش ذسٕ٘ ؟

 يإْ َٕع انرعذٚم انز٘ أجشذّ عهٗ انصٕسج ؟ (1

 سؤال َالص ٚحراج إلجاتح أكٛذج  

 


